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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 16 czerwca  2016 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 

orientacyjny. 
 

 
OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  

w działach 010, 630, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925. 
(Pkt Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie Porozumienia  
z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii,  
w sprawie współpracy w związku z Programem Ramowym Unii Europejskiej „Horyzont 
2020”. 
(Pkt Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 10:10 
 

3. Informacja w sprawie wsparcia finansowego organizacji obchodów 670-lecia Nadania Praw 
Miejskich Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ. 
(Pkt Ref. P. E. Mazur – Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Marka Małopolska) godz. 10:15 
 

4. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 r. 
(Pkt Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 10:20 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5. VeloDunajec odcinek 2 cz.1 
Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc. 2 cz.2 Biskupice Radłowskie - Wietrzychowice  
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 
Regionalna siec tras rowerowych 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Oś 
Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 5 – 6 Ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 10:30 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi 
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 
pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Pkt 7 – 9 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 10:40 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla 
Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020 (RPO WM). 
 

9. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.13.5.2016 – Uniwersytet Jagielloński. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Województwo Małopolskiego projektu EthnoCER 
– Ochrona i twórcze wykorzystanie rzadkich ludowych umiejętności i zawodów w regionach 
Europy Środkowej (Program dla Europy Środkowej)  i przyjęciu roli partnera wiodącego. 
(Pkt  10 – 22 ref. P. A. Mlost -  Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 10:50 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do projektu 
EUnetSCO– Rozwijanie potencjałów w zakresie zarządzania i promocji lokalnych obiektów 
dziedzictwa kulturowego UNESCO (Program dla Europy Środkowej) wspierającego 
inicjatywę Komisji Europejskiej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

12. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec III” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Dąbrowa Szlachecka, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Przeginia Duchowna, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Rybna, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
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powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa od km 5+852,00 do km 5+970,00 wraz  
z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Lepietnica w km 9+556,00,  
w ciągu drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w km 5+908,23  
w miejscowości Obidowa”. 
 

13. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 
Tarnowiec. 
 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czernichów. 
 

15. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień. 
 

16. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn. 
 

17. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa. 
 

18. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rusocice. 
 

19. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wołowice. 
 

20. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie. 

 
21. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek. 
 

22. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych do podejmowania niezbędnych czynności, związanych  
z realizacją przypisanych tym jednostkom zadań w projekcie pozakonkursowym  
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 23 – 24 Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz.11:10 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Krystianowi Mordarskiemu pełnienia 
obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 



 
 
 

4

 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów określających szczegółowe 
zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych 
ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Pkt Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:20 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Nagrody dokonującej oceny zgłoszeń do 
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. 
(Pkt 26 – 28 Ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz.11:25 

 
27. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Janusz Strobel i Anna 
Stankiewicz – koncert w Lanckoronie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Terra Artis 
Lanckorona”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
28. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Udział Młodzieżowego Chóru 
„Scherzo” z Nowego Sącza w Międzynarodowym Festiwalu w Hiszpanii. Oferta złożona przez 
Stowarzyszenie Chóru Scherzo, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 683/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

udziału Województwa Małopolskiego w plebiscycie pn. „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. 
(Pkt Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11:35 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1105/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach IX Osi Priorytetowej 
Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna 
integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. 
(Pkt. Ref. P. S. Bednarczyk - Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:40 
 

31. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


